
EL CALENDARI ASTECA

La  peça  que  ens  permet  parlar  del 
sistema vigesimal és una reproducció 
del calendari  solar asteca, dedicat al 
cinquè  Sol  (Tonaituh),  principal 
divinitat asteca, el rostre del qual està 
representat al bell mig de la pedra i al 
voltant seu giren tots el fenòmens de 
l’univers.

L’original  fou  esculpit  el  1479  d.C. 
sobre  un  bloc  de  pedra  basàltica, 
pesa  25  tones  i  té  un  diàmetre  de 
3,60 metres. Va ser trobat a la plaça 
Major  de  Mèxic  el  segle  XVI  i 
actualment  s’exposa  al  Museu 
Nacional  d’Antropologia  de  la  ciutat 
de Mèxic.
L’època d’esplendor  de la  civilització 
asteca transcorre entre els segles XIV 
i  XVI,  just  abans  de  l’arribada  dels 
conqueridors  espanyols  (H.  Cortés). 
La  construcció  de  calendaris  i  la 
cartografia  celeste  requereixen  el 
desenvolupament  d’unes 
matemàtiques específiques. Com tots 
els  pobles  de  l’Amèrica  Central 
precolombina,  els  asteques 
comptaven les coses i  mesuraven el 
temps de la mateixa manera, i el seu 
sistema  de  numeració  estava  basat 

en el principi d’addició de base 20.
Sembla  ser  que  els  asteques 
heretaren  els  seus  coneixements 
astronòmics  de  la  civilització  de 
l’Amèrica Central més prestigiosa: els 
maies. Aquests tenien tres calendaris 
diferents, però tots ells tenen en comú 
el  20  com  a  base  (unitat  de 
recompte).
L’asteca  és  un  calendari  sagrat  de 
260 dies que aporta informació sobre 
el naixement d’aquest poble, amb els 
quatre  sols  que  s’apagaren  i  el 
naixement  de  Tonaituh (cinquè  sol, 
figura central  de la peça),  símbol de 
l’època  actual.  A  mitjan  radi,  una 
corona  circular  amb  20  divisions 
conté  les  representacions  dels  20 
deus  (un  per  a  cada  dia  del  mes). 
Apareixen  també  els  quatre  punts 
cardinals mentre que les figures en V 
representen  raigs  de  llum  solar.  A 
baix, de perfil, hi trobam el déu de la 
nit (esquerra) i  el del dia (dreta). Als 
costats  respectius,  en  la  corona 
exterior,   estan  representades  les 
estrelles  del  cel  diürn  i  les  estrelles 
del cel nocturn.

Els dies del mes asteca

FONAMENTS DEL SISTEMA 
VIGESIMAL

El sistema de numeració de base 20 
té  el  seu origen en l’hàbit  de contar 



amb els dits de les mans i  els peus. 
Un sistema de numeració de base 20 
requereix  d’una  representació  o 
símbol  per  cadascun  del  19  primers 
numerals.  Tots  els  superiors 
s’expressen en relació a agrupacions 
de 20 en 20, després de 400 en 400 
(20  elevat  a  2),  8000  en  8000  (20 
elevat a 3), etc.
El primer sistema vigesimal  escrit  és 
el de la civilització maia que va viure 
a l’Amèrica Central del segle III al XIV 
dC.

Fragment del Còdex maia de Dresde

És un sistema posicional vertical amb 
només  tres  símbols  (  corresponents 
als  0,  1  i  5)  amb una  capacitat  de 
representació  de  nombres  il·limitada 
(als  còdex maies apareixen nombres 
superiors  als  dotze  milions).  Els 
símbols bàsics emprats eren:

1  5 0

· __

Així amb aquests símbols, la base 20 
i el principi de posició els nombres 25, 
806 o 10143 s’escriurien:

25= 5+1x20
806=6+0x20+2x400
10.143= 3+7x20+5x400+1x8000

S'ha de dir  que els  maies tenien un 
altre sistema pels càlculs de temps i 
astronòmics:  en  lloc  de  comptar  les 
unitats de tercer ordre de 400 en 400 
ho  feien  de  360  en  360  i  a  partir 
d’aquestes  tornaven  a  considerar 
grups  20  vegades  més  gran 
(20x360=7200 per les unitats de quart 
ordre,  etc.).  El  motiu  d’aquesta 
“distorsió” o manca de coherència es 
el fet que l’any oficial maia era de 360 
dies. Així es varen trobar a les runes 



de  torres  maies  representacions 
numèriques  com  per  exemple 
[8;14;3;1;12] que en el nostre sistema 
de numeració equivaldrien a:

12x1=12
1x20=20

3x20x18=1.080
14x20x18x20=100.800

8x20x18x20x20=1.152.000

Suma=1.253.912

L’altre  sistema vigesimal   històric  el 
va desenvolupar la civilització asteca 
que va viure a Mèxic entre els segles 
XIV  i  XVI  fins  a  l’arribada  dels 
conqueridors  espanyols.  És  un 
sistema  de  base  20  però  additiu, 
sense zero, amb només quatre xifres 
o símbols diferents: 1, 20, 400 i 8000

Així al Còdex Mendoza podem trobar 
com  expressaven  els  funcionaris 
asteques  els  resultats  de  les 
recaptacions d’imposts que havien de 
pagar  els  pobles  vençuts  a  les 
guerres  i  inventaris,  reproduint  cada 
xifre  tantes  vegades  com  fos 
necessari. 

Hi ha hagut més pobles que han triat 
la base 20: Els Tamanos de l’Orinoco 
a  Venezuela,  els  esquimals  de 
Groenlandia i els Ainos del Japó entre 
d’altres. 
Encara  avui  en  dia  hi  ha  pobles 
africans  que  la  fan  servir:  els 
“malinké”  de  l’alt  Senegal  i  Guinea, 
els  “banda”  de  l’Àfrica  Central  i  els 

“yoruba”de l’Alt Senegal i Nigeria:

Dels sistemes de numeració orals de 
base 20   encara  trobem rastres  en 
llengues  contemporànees  com  el 
francès i el danès:
• 80  en  francès  és  quatre-vingt 

(4x20);  l'Hospital  dels  Quinze-
vingts"  és  el  nom  d'un  hospital 
construït en temps de Lluís IX per 
a 300 veterans de guerra.

• 60 en danès és tresindstyve  que 
vol  dir  tres  vegades  20,  i  80  és 
firsindstyve  que  vol  dir  quatre 
vegades 20

• 40 en euskera és berrogei que vol 
dir dues vegades 20 (20 és ogei), 
de  fet  el  nom  dels  nombres  en 
euskera  segueix  la  base 20 amb 
auxiliar  10  fins  al  99  i  després 
passa al sistema decimal.

• En  anglès  arcaic,  en  escrits  de 
Shakespeare,  20  tenia  per  nom 
"one score" i per 40, 60, 80 , etc, 
deien  "two  scores,  three 
scores,  .....".  Avui  en  dia  encar 
s'empra  "fourscore"  per  nomenar 
80.

• També pobles celtes com bretons, 
galesos  i  irlandesos  tenen  una 
numeració oral basada en la base 
vint.

El  poble  malinké  assigna  al  20  la 
mateixa paraula que  home complet i 
al  40 la mateixa que  llit  (en el  sentit 
de parella, dues persones completes).

PROPOSTES D'ACTIVITAT

1.-  Observa  els   següents  nombres 
escrits  amb  símbols  maies  i  base 
posicional 20



a) Escriu la seva correspondència en 
el nostre sistema decimal

b) Escriu-los  horitzontalment  i  prova 
de  fer  la  suma  amb  el  mateix 
algoritme que coneixes

c) Si fossin escrits seguin el sistema 
cronològic  maia,  quin  seria  el  seu 
equivalent en sistema decimal?
 
2.-  Escriu  25  i  412   en  escriptura 
asteca

3.- Com creus que devien escriure els 
encarregats  dels  inventaris  asteques 
l’impost de 21 xots i 440 sacs de gra?

4.-  El  President  dels  Estats  Units 
Abraham  Lincoln  va  començar  un 
discurs  a  Gettysburg  diguent:  
Fourscore  and  seven  years  ago...  

Com  traduiries  aquest  inici  del 
discurs?

5.-  Els  maies  tenien  tres  calendaris, 
es  a  dir,  tres  sistemes de  recompte 
del temps:
a) L’any sagrat:, compost de 260 dies, 
distribuïts  en 13 grups de 20. És un 
calendari  en  què  cada  dia  té  una 
significació  ritual  i  els  anys 
s’alternaven en benèfics i malèfics.
b) L’any civil,  de 365 dies, distribuïts 
en 18 mesos de 20 dies més cinc dies 
“complementaris”, considerats maleïts 
i portadors de desgràcies
c) L’any per  “comptes llargs”, de 360 
dies,  agrupats  en  18  mesos  de  20 
dies.  Aquests  comptes  del  temps 
transcorregut l’iniciaren en  una data 
corresponent  al  12  d’agost  de  3113 
aC. del nostre calendari.

El  cicle  sagrat  era  el  període  de 
temps que havia  de discorre  perquè 
hi  hagués  coincidència  d’un  dia  del 
calendari sagrat i un del civil. Aquest 
cicle era molt important perquè creien 
que  el  final  de  cada  cicle  venia 
acompanyat  de  tota  mena  de 
catàstrofes i desgràcies.

a) Quants anys civils i quants sagrats 
fan un cicle sagrat?

b) A la torre maia de Tikal s’ha trobat 
un plat amb la data [8;14;3;1;12] que 
correspon  a  la  seva  fabricació.  La 
datació  és  un  nombre  en  base  20 
seguint el sistema de comptes llargs i 
correspon als dies transcorreguts des 
del dia “zero” fins el  dia d’inscripció. 
Quants  dies  són  i  a  quin  any  del 
nostre  calendari  correspon, 
aproximadament?



c)  Aprop  d’on  va  desembarcar  H. 
Cortés,  a  Palenque  (Tabasco)  hi  ha 
una  edificació  amb  la  data 
d’acabament  inscrita  [9;8;9;13;0].  A 
quants  dies  equival  i  quin  any  del 
nostre  calendari  es  va  acabar 
l’edificació?
 

6.-  A  les  inscripcions  cronològiques 
de les esteles maies trobem jeroglífics 
per representar  les unitats  de temps 
que  corresponen  a  les  següents 
equivalències.

a)  Completa  les  equivalències  que 
falten en dies a la columna següent:

1 kin = 1 dia
1 uinal  (“mes”) = 20 kines                  

= 20 dies
1 tun  (“any” de 360 dies) = 18 uinals 

=18 x 20 = 360 dies
1 katun (cicle de 20 “anys”) = 20 
tunes = 
1 baktun (Cicle de 400 “anys”) = 20 
katuns= 
1 pictun (cicle de 8000 “anys”) =20 
baktuns = 

b) Quants dies són 9 baktuns?

c) Quants dies són 3 katuns 15 tuns. 
Com ho escriuries segons la 
numeració maia? 

7.- Compara els sistemes numèrics 
asteca i egipci.
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